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 ملخص: 

ججاه اإلاىُلت العغبُت  الجضًضة ضوصة جضعي بىاء جهىع ظؼئي للجُىؾُاؾت الغوؾُت الخاعظُتاإلالالت مداولت مد

ذ أوضح للؿُاؾت الخاعظُت أن هىان اعخباعان وافُان لخأؾِـ مالمبهي جداجج مبضئُا و ، بىجحن"" جدذ ئصاعة 

خي فيو َؼُان العلُضة الجُىبىلُدُىُت هما  ،الغوؾُت عوؾُا ججاه مدُُها  هحر مو ؾلىن   عؾم  جدىمها الخاٍع

ت كائمت  بأؽ به مً هسبت عوؾُا الؿُاؾُت هظا لضي فهُل ال و ، الخاعجي أوال عبر زىائُت يضًت وىهُت كاٍع

بعمم في و زاهُا عامل جغسخ ال مكغوٍ للؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت و عوؾُا، و مؿبلا بحن الىالًاث اإلاخدضة 

ض أن  ججُب عما ئطا وان بازخهاع  مجاػي  لضولي،الىظام او الخللُض الىاكعي للعالكاث الضولُت  ؛ فان الىعكت جٍغ

ًو لخهان الىاكعي" لـ "والتز" ضوص معلىمت لللضعة اإلاىيىعُت لـ " اهىان مً خ اكخفاء آزاع و على جلمـ  ؛آزٍغ

 "الضب الغوس ي " اإلاخجه نىب الكغق ألاصوى اإلاىؾع "ظُىؾُاؾُا" هظه اإلاغة  جدذ ئمغة "بىجحن"؟

 الجُىبىلُدًُ، الىاكعُت ،الؿُاؾت الخاعظُت ، اإلاىُلت العغبُت، عوؾُا الاجداصًت. فتاحية:م كلماتال

Abstract: 

The article is a limited attempt that claims to build a partial perception of the new 
Russian foreign geopolitics towards the Arab region under Putin's administration. It 
argues in principle that there are sufficient considerations to establish clearer 
features of Russian foreign policy: the tyranny of geopolitical ideology and its 
historical control of Russia's behavior and destiny The first is that of a considerable 
faction of Russia's political elite through a pre-existing continental cosmopolitan 
dualism between the United States and Russia; second, an unconditional stabilizing 
factor of Russian foreign policy and profoundly in the realist tradition of 
international relations and the international order, The paper wants to answer 
whether there are known limits to the objective capacity of Waltz "Real Horse" and 
others to touch and trace the "Russian Bear" heading for the enlarged 
"geopolitical" East this time under Putin's command "? 
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 مقدمة:

جضعي هظه الىعكت البدشُت أهه لِـ زمت مً مجاٌ مىيىعي لبدض الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت في 

في ظؼء هبحر مجها صون الاعتراف اإلاؿبم واإلاىُلت العغبُت عمىما ؛ و اإلاؿخىي الجُىؾُاس ي ججاه الكغق ألاوؾِ أ

ت الجُىبىلُدُىُت اإلاعانغة  مشل زُو  اب أهثر هضجا مً بعٌ الىلاقاث الالمكغوٍ بالضوع اليافي للىظٍغ

 -هفؿها صازل خلل العالكاث الضولُت ، على أن الخدلُل الجُىبىلُدُيي كائم أؾاؾا على فهم زانُت "الضًىامى

"  Relativisationالتي جىمظط ؾلىن الفىاعل في الىظام الضولي، فًال عً بدض  " Dynamo –Géniqueظُيًُ" 

ً اإلاياوي للظىاهغ الؿُاؾُتو ، الؿلىواث و لُدُىُت لألفعاٌ البيُت الخدخُت الجُىبى و الفىاعل    هظامُتها و  الخيٍى

systémographie  هظا وله مً زالٌ جدلُل عاملي لفًاءاث أعبعت بعالكت و ػحرها مً مدضصاث الضعاؾت ، و

-Gérard dessouy 2001.pp.19 )الضولي خغهُت الفىاعل صازل الىظام و جدلُل هظامُت أي  جىاؾبُت ظض معلضة

ت الجُىبىلُدُىُت اإلاعانغة في جدلُال27 ؛ هتها للعالكاث الضولُت اللائمت(، مما ًفهم مىه يغوعة أن جدبنى الىظٍغ

أهمُت ول اإلاخؼحراث الخدلُلُت صوما يمً ؾُاق جفىُيي عام و اعخضاص مؿبم بضوع ى طلً الخىظه العام هد

ت" ، هظا ، هما حعخض اإلالالت مغة أزغي بالخىمت ألاػلُت التي اإلا-للظىاهغ ال ٌؿدشني ختى جلً اإلاخؼحراث "صون  جهٍغ

ت "صون  ت"  -جمىدىا ئًاها اإلاضعؾت الىاكعُت بجمُع أَُافها مً زالٌ جلضًغ مىيىعي للضعهتها الخفؿحًر الخيبٍإ

ت هبري ( أؾىاء في طلً ما حعلم بالؿُاؾت الضولُت )ه ًلها" ها فُه بعٌ "اإلاؼغمحن ببر مً زالٌ ما أكدمو ىظٍغ

ت مفغصة(. "ػحر اإلاإؾؿحن / الخأؾِؿُحن "مً الىاكعُحن  في مًماع الؿُاؾت الخاعظُت للضٌو )هىظٍغ

 وهج الخطاب الجيوبوليتيكي الواقعيو السياسة الخارحية الروسية   -3

بعض مىده الكغعُت  ت التي ٌؿخمغ فحها عئِـ عوؾُا الاجداصًت الُىم في ؤلامؿان بؼمام الخىم؛في اللخظ

ض مً )56ا مً كبل أهثر مً )مجضص في اكتراع قبه مدؿىم   ( ملُىن هازب عوس ي109( ملُىن مً مجمىع أٍػ

ت  76.66%أي بيؿبت ، مىظ البضاًت  مً مجمىع أنىاث الىازبحن خؿب ما أعلىذ عىه لجىت الاهخساباث اإلاغهٍؼ

يا(و مً العام الجاعي، فان الؼغب عمىما )أوعوبا  زالٌ قهغ  ماعؽ الغوؾُت  -باإلالابل -آلازغىال ًؼاٌ  ه أمٍغ

ض مً العضاء ػحر اإلاإؾـ لغوؾُا بما ًمىً أن هُلم علُه "مداولت ئظهاى ومؿخمغا على ما ًبض في ابخظاٌ اإلاٍؼ

ِؿخمغ الغئِـ  ؾ لظلًألاكُاب في الؿُاؾت العاإلاُت، ومكغوع ألامً الىاعم" ظُىؾُاؾُا بحن أبغػ الىخل 

ىُت" وضاعؽ الىسبت الغوؾُت ول مً "الىاكعُت" العلائضًت إلا  خؼاهاثال سخب مً جلً"بىجحن" في ال "اللىمُت الَى

طلً اؾخىماال مىه لخُبت ألامل الىبري ججاه الؼغب زضمت للمكغوع الجُىبىلُدُيي الىاكعي و "اللُبرالُت" و

ت"  لت" على ما "عالم مخعضص ألاكُاب"، مً أظل "عوؾُا اإلاؿخللت في اللاعة اإلاؿخلوالغوس ي ومً أظل "عوؾُا كٍى

 .وًبض

غة اللغمى هدقغكا و ػغبا  كض أزظث العالم على خحن ػغة باججاهها عوؾُا  ئطا واهذ  خلُلت،  قبه ظٍؼ

ُاهُا عصة فعل، فان مً الىافل اللٌى الُىم أن 2015الكغق ألاوؾِ في و   2008 في عوؾُا على زلفُت  يض بٍغ

باٌ " بؼاػ ألا   ظث على خحن ػغةعهاب مإزغا في لىضن؛ كض أزكًُت حؿمُم )العمُل( الجاؾىؽ الغوس ي "ؾىٍغ

؛ خفُظت " ألاعلاب الؿىصاء" زاعظها ثأزاع كض صازل عوؾُا هما   Putinisimعواص هسبت "البىجِىحزم" هي ألازغي 

 يبابُت الغؤٍت خُاٌالىاكعُحن الغوؽ مجضصا على الغػم مً و بما مىذ خلُلت "ظغعت خُاة" باعصة لللىمُحن 

، ما شجع أهثر على بلاء علُضة "الغوؾىفىبُا" ب ججاه شخو الغئِـ الغوس ي الخاليً للؼغ الهضف ػحر اإلاعل
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"قبه وَافُت على الؿُذ مشل وعكت مغبدت للغئِـ "بىجً" مجضصا، فًال عما كامذ به الىالًاث اإلاخدضة )العض

 .عائالهتهم على هفـ الخلفُت و صبلىماؾُا عوؾُا  60اليىوي" لغوؾُا( في كًُت َغصها   –

التي جؼصهغ ًىما بعض ًىم في عُىن و خايغا و ئن ألاهمُت الجُىاؾتراجُجُت للمىُلت العغبُت مايُا 

فان الىاكعُت و على ما ًبضو ، ًامباليؿبت لغوؾُا هظه ألا   دذ حعني الىشحر، كض أنبالكغق الىبحر هيلو لؼغب ا

، ق معا ما هي ئال مدهلت عامت لظلًالكغ و جدباهى بها أمام الؼغب و الغوؾُت الجضًضة التي جمخُحها عوؾُا آلان 

/ؾبخمبر    الغوس يالخضزل و  )ألاػمت  2011على زلفُت  ألاػمت الؿىعٍت  مىظ  2015في ؾىعٍا مع نهاًت قهغ أًلٌى

ظؼء مهم مً نغاع ظُىبىلُدُيي و ؾىي امخضاص َبُعي  ىما ه  -بؼٌ الىظغ عً ول الاعخباعاث ألازغي  -اإلاضولت( 

الؼغب، ًترظم  وؿبُا على أعى الىاكع أػلب افتراياث اإلاضعؾت و آلازغ  بحن الكغق  ىهواكعي وىوي "َبُعي" 

عاهتها العضًضة، زانت ما حعلم بمفهىم جىػَع اللىة وعىهغ اإلاهلخت  ت.و الىاكعُت بدىَى  اإلاغهٍؼ

ًىمُا الضعاماجُىُت  التي جدضر اإلاكاهض و الهىع و ، ما مً قً أهه زلف هظه الخمشُلُاث في الىاكع

مخعضص و مغبً ختى ، بل و ٍىدص ي هلاف زُابي زالفي مسخلف و ، هما كض ًيكب ع زىاق بغاصاًمي مإؾـًلب

اث العالكاث  ت الىاخضة هفؿها مً بحن هظٍغ ألاوظه صازل الخلل اإلاعغفي للعالكاث الضولُت، بل صازل الىظٍغ

جلً التي ؾخىلض مجضصا و  ( ؛ اإلاخىالضة معغفُاالىاكعُىن الهجىمُىن )العضواهُىن( و الضولُت )الضفاعُىن 

ت الجضًضة و الىاكعُت "الىلضًت" يمً الىلاف الخامـ( هدُجت هضج الابؿدُمىلىظُا ) جًاعب ألاهماٍ اإلاعُاٍع

ػحرها مهما  وجفؿحر الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت أو باؾخمغاع، لظلً لِـ مً الخىمت في ش يء أن هداٌو فهم 

العغان ، هما أهه لِـ مً الالئم جلمـ مؿاع الؿُاؾت صزان "هظا و واهذ جىظهاهتها زاعط صائغة "ضجُج 

 –زاعط هُاق الخايىت "فىق  -مجملت وبهىعة مفغصة أ –الخاعظُت ألي وان مً الضٌو في الىظام الضولي 

ً "الؿُاؾت الخاعظُت  ت" التي جىدسح بها الجُىبىلُدُيا العائضة مً ظضًض خلل الخىظحر في اإلاًماٍع الىظٍغ

هفؿه بامياهُت حعثر "خهاهه" في Kenneth Waltz هظا على الغػم مً ئكغاع "هُىِض والتز"  ،الؿُاؾت الضولُت"و 

على  Colin Elmanوان طلً مً كبل فاعؽ شجاع مشل  "وىلً ئإلاان" ى لو ظغث مداولت حكؼُله ، ختى  ىخحن ل

ت الشاهُت، لظلً على أكل جلضًغ أن و ًبض اإلاًماع ألاٌو صون ألازحر  في ئَاع الخىظهاث الجضًضة للىاكعُت البيٍُى

ت الجُىبىلُدُىُت اإلاعانغة ؾدؿاعض "الخائهحن"  ض مً الىكذ ى لو كىة زُاب الىظٍغ يمً ضجُج الىلاف  -إلاٍؼ

"مدُت  " فيمً أظل جمشلهم "اؾتراخت مداعب -الخالي اللائم وؾِ هفـ الخلل اإلاعغفي للعالكاث الضولُت

جهم ممً ٌكخؼلىن في مجاٌ جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت ، زانت مكض ال ًيخهي ىملخو نُاهت" على مًماع قاق 

اث الىبري  اث الهف أ  لِـو  -ازخُاعا -بىلع الىظٍغ  Middle Range Theories اإلاضي اإلاخىؾِ   ومً زالٌ هظٍغ

يي ألازحر يض عوؾُا -ًُاويالخهعُض الضبلىماس ي "الباعص" البر  كض ًىحي بخأؾـ "نغاع" بغاصاًمي  ألامٍغ

اث ت هفؿها، ه ظضًض صازل الىظٍغ ، فاصخت ما كض ًىم عً أزُاء "قبه مغفلُت"الخأؾِؿُت العلالهُت الخفؿحًر

ً مإزغا مً فش "صوحل  -كابعت هي ألازغي صازل نف "صون  اإلاإؾؿاجُحن" اللُبرالُحن الجضص جدضًضا ؛ الفاٍع

ت" جهىع أًًا بىفـ و ، مُتراوي "و  لتهأهه بامياهىا اللٌى أن أزُاء هإالء "العفٍى الُىم ئلى خض ما "عوؾُا  الٍُغ

الىلاف الجضًض  وهظا ال ٌعىـ باإلاغة جبلىع قيل مً أقياٌ الخداوع أو ، عُت"، "عوؾُا العلالهُت الجضًضة"الىاك

ؼا ماي" الُىم صبلىماؾُا ه ،كُُعت جىافلُت خاصة مؿبلت طاجُت"بلضع ما ٌعني "ئعهام   ىطلً أن ما جخبىاه "جحًر

اث عضة، بما ٌعني  "يهاعم ئعاص"على أكل جلضًغ هجىم  على مىدؿباث اإلاإؾؿاجُحن اللُبرالُحن طاجُا وفي مؿخٍى

هظا ئطا ما  -مداولت ئظهاى جىاػن معاصلت اللىي الىاعمت اإلايكئت لألمً "ػحر الخكً" على اإلاؿغح الضولي

بذ هي ألازغي التي جُلو  -Barry Buzan'أخببىا' ألازظ بعحن الاعخباع اإلافهىم اإلاىؾع لألمً خؿب "باعي بىػان" 
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 ى، ووهج الىاكعُت هظا اإلاىدؿب )صازل عوؾُا( ال ًمىً أن ًىدؿب فعالُخه هظهىصا عاإلاُت خشِشت إلكغاعها

ت الجُىبىلُدُىُت اإلاإؾؿت  اإلافعلت للؿلىن الغوس ي و آلازغ )زاعظها( ئال يمً صائغة مىؾعت مً اللىاعاث الىظٍغ

ت الجُىبىلُدُىُ خؿب  -، على أهه ًجب أن همحز في طلً ت الغوؾُتالخاعجي ،مً زالٌ  َغوخاث الىظٍغ

حن جدلُلُحن ال ًمىً الخلِ بُجهما في صعاؾت العالكت  -"الىؿىضع صوػً"  اإلاىظغ الغوس يو الفُلؿىف  بحن مؿخٍى

ت ألازغي اإلاجاوعة  "الغوماهو اللائمت بحن عوؾُا  الخًاعاث الخللُضًت و ظغماهُت" في الؼغب   –ىالخًاعاث اللاٍع

خي لغوؾُا–الجىهغ الشلافي  الهِىُت ( هما :و الهىضوؾُت  -ؾالمُتالكغق )ؤلا  الشالر في زاهُا اإلاؿخىي و  أوال  الخاٍع

ت حعخبر عوؾُا مً الىاخُت الغوخُت قِئا آزغ  ال ًىظض حعبحر عىه ال  –الاؾتراجُجي  في  الجُىبىلُدُيي ، فالىظٍغ

خي الكغق في و ال الؼغب، طلً أن عفٌ الؼغب و مهُلخاث الكغق  اإلاسُِ الشلافي لغوؾُا ًمشل العىهغ الخاٍع

سُت"  التي جترظم بضوعها و ، (209م .2004)ألىؿىضع صوػً الشابذ الؾخلاللُت عوؾُا في ئَاع مً "الىاكعُت الخاٍع

 الغوخُت الُىم. و وخضهتها الشلافُت و جلً الغؤٍت الاعخلاصًت اإلاإؾؿت لفغاصة عوؾُا 

ت الجُىب ألاوعاؾُت الجضًضة جخمدىعان خٌى فىغة وىلُدُىُت ألاوعاؾُت ، مً هاخُت أزغي، فان الىظٍغ

ت جإؾـ لضوع "الىفشت العاَفُت" في حكىُل "الازىىؽ" الغوس ي  ت طاث فلؿفت عًٍى "أوعاؾُا أوال"، مشل هظٍغ

يُت "الؿالفُت وط ؤلامبراَىعٍت ألاوعاؾُت على  والظي مىً لظهىع عوؾُا ألاوعاؾُا أو الترهُت"  -الجزعت الخيٍى

، ئيافت ئلى أنها حعخمض أفياع أزغي لـ "ب. العالم الغوس ي "لُف ػىمُلُىف"و فُت ؤلاؾهاماث اإلاهمت للمإعر زل

اهىف " و"ن.جغوحؿيىي " وؾافُخِؿيي"  الظًً ًىظغون ئًضًىلىظُا لغوؾُا على أنها و ػحرهم و "هُيىالي أوؾتًر

لُت ألاوعاؾُت اإلاعاصًت الكمى ى س ي هدمدىع اإلاضي الجُىبىلُدُيي الىبحر، في نُؼت جُلع كىمي خضازىي عو 

ت مدخملت لألَلؿُت الاعتراف باألهمُت ؤلاؾتراجُجُت ألوعوبا في ئَاع و، ئيافت ئلى اعخباع أوعوبا بمشابت كىة كاٍع

ت على أنها الخلُف و اهخماٌ "اإلاجاٌ الىبحر " ألاوعاس ي ، فًال عً ازخُاع الضٌو ؤلاؾالمُت  زانت ئًغان اللاٍع

ؤلاؾالمي" في أؾاؽ ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت اإلاعاصًت  -، مع اًالء أهمُت بالؼت للخلف "الغوس يهمالاؾتراجُجي ألا 

لس ي  بالضعظت ألاولى و لألَلؿُت، هاهًُ عً أهمُت بىاء خلف كاعي ظضًض ٌكخمل على أوعوبا ولها ختى ألَا

الكاَئ مً اللُاعاث ألاهم مً ، ئيافت ئلى عضص ( 213م . 2004)ألىؿىضع صوػً ظغماوي"  –ىاإلاعؿىغ "الفغاهي

ئما أهه ًجب يمان الخُاص الىصي لهظه البلاع أي ئزغاظها و ، الهىض الهِىُت، اًغان(، الجىىبي لألوعاؾُت )الهىض

لؿُت  ت الشىائُت اللُبُت الجُىبىلُدُىُت ألاوعاؾُت الجضًضة خؿب مً جدذ الهُمىت ألَا )ألىؿىضع صوػً  هظٍغ

 .( 201-194م م .2004

 مبدأ "التعددية القطبية" و : "بوثين"  النخبة السياسية الروسية اقعيةو   -8

ججمع على أن البرامتراث التي جمحز الؿُاؾت جىظهاث الؿلىن الخاعجي الغوس ي  جدالُلو كغاءاث أػلب 

خباٍ الغوس ي في كض جُىع هظا الخِ الفىغي اعخباعا لخالت ؤلا و الىاكعُت ،  ىغوؾُت كض جغاظعذ هدالخاعظُت ال

ماوىف" اللغن اإلااض ي حؿعُيُاثجؼء ألاٌو مً ال Evgueni Primakov، ًمشله "اًفؼُني بٍغ
وػٍغ الكإون الخاعظُت    

  1999-1998زم عئِـ الىػعاء بحن عامي  1998-1996مً 
Jouanny2016.p74)  ( ، جبعا لظلً فلض جبيذ الىسبت و

 جىظهاث أهمها:و الغوؾُت الىاكعُت عضة َغوخاث 

  ويع عوؾُا على الؿاخت الضولُت مً أظل يمان اخترام مهالخها طاث  ئعاصة يبِيغوعة

ت في عالم ًىظغ ئلُه آلان على أهه   ألاولٍى
ً
ال و أهه "لم ٌعض أخاصي اللُب و مخعضص ألاكُاب أنبذ عاإلاا

    .« Non Plus Unipolaire Ni A Fortiori Bipolaire »زىائي اللُب " 
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 جىافؿُت"  أن الؿاخت الضولُت باليؿبت إلامشلحها"Concurrentielle ، ٍجب على الجمُع في ئَاع ألامم أن و

مً هظا و ، Self- Helpصفاعه بىؾائله الخانت )فىغة العىن الظاحي(  و ٌؿعى ئلى يمان اؾخلاللُخه 

، لضوائغ " اع "مىؾيى" مىظ مىخهف الدؿعُيُاثئعاصة اؾدشمهضف أن هفهم  علُىا اإلاىُلم ًجب

ب"  التي جم الخسلي و ، Lointain L„étranger   صوائغ "الخاعط البعُض"و   L„étranger Proche  الخاعط اللٍغ

لؿُت وخضها ،  –عجها في البضاًت لهالح الضائغة ألاوعوبُت  في هظا الكأن فان" اًفؼُني وألَا

ملحن في الخضكُم في الخُىعاث  ماوىف" ٌعخلض أهه مً اإلاهم خلا اؾخعاصة خم الىٍغ التي ججغي بٍغ

لت في هفـ الىكذ بُجها مد يمً بحن الُمىخاث الخىؾعُت و ُِ عوؾُا ، مع جغن  مؿافت ٍَى

 الؼغبُت.

  بىاكعُت ،  وان لؼاما على الىسبت الغوؾُت أن جفىغ  الخىؾعُت للؼغب،و في ظل الُمىخاث الخىافؿُت

ن طلً أهه مً الًغوعي ئعاصة ئكامت عوابِ مع اللىي ؤلاكلُمُت الىبري ػحر الؼغبُت مجها، لًما

اإلاؿاومت الؼغبُحن الضائمحن و فغم ظضًــضة لالكخهاص الغوس ي عىض الاكخًاء بهضف عفع الًؼٍى 

 . (Jean Robert Jouanny2016.p74) على عوؾُا

لس يالخىؾع قغكا ىئن ؾعي اللىي الؼغبُت الخشِض هد  NATO  ، ؾىاء مً زالٌ أصاة خلف قماٌ ألَا

ت باللغب مً اإلاجاٌ ا وأ ػحره مً ألاصواث و  "الجُىؾُاس ي"لخُىي الغوس ي باإلافهىم وكغ اللىاعض العؿىٍغ

ت و هتهمِل صوع عوؾُا  مع، اإلاهالح الغوؾُحنو الخىؾعُت على خؿاب الضوع  عضم ئقغاهها في ألاقياٌ اللغاٍع

هىان  ،على ألاعجحو لىاكعُت الغوؾُت، ألاممُت ججاه كًاًا عاإلاُت مسخلفت، هي بال قً مً مهاصع كلم الىسبت ا

( ًخمشالن جدضًضا في وكف )مً البِئت الخاعظُتعُحن الغوؽ ًأجُان مً زاعط عوؾُائِؿُان باليؿبت للىاككللان ع 

ت ؤلاصالء بالغأي في ألا والضفاع عً الخم الغوس ي في اإلاكاعهت و في أوعوبا الكغكُت أوال،  NATOجلضم  قياٌ اللغاٍع

 Jean Robert)ً الضولي زاهُا ــممجلـ ألا  مً زالٌو أ ،G20/G8 مً زالٌؾىاء  للخىهمت العاإلاُت

Jouanny,2016.p74) .  . 

، ختى معظم اللىي العظمى كاصعة على البلاء ظم البلضانان مً ٌعخلض "...أن معفي الىاكع، هى

، طلً أن (22،م2015)وولتر الوىٍغ، "مهحر واضح ، ولىً لِـ عوؾُا وعؾالت أ والاؾخمغاع مً صون علُضة أو

سها ت أجفغصها الجؼغافيو كُمها و  عوؾُا مع كىة جاٍع  و، لضيها مؿاع جىمُت زام بها، وال ًمىً أن حؿخىعب أًت أبٍى

ت ؾُاصة و أًت وناًت ػغبُت في هظا اإلاجاٌ،  هىدُجت لظلً فان العلُضة الىاكعُت للىسبت الغوؾُت جخسلى عً أولٍى

 خلىق ؤلاوؿان التي ًىاصي بها الؼغب.و صًملغاَُت الؿىق 

ًو مىخهف العلض ألاٌو مً اللغن الخاصي  -مهُجت للىسبت الغوؾُت و ت اعخبرث مىايُع مللل  -العكٍغ

 Révolutions deالشىعاث اإلالىهت و ، ىقغوائها الؼغبُحن مشل الاعتراف بيىؾىفو جلً اإلالترهت بالعالكت بحن عوؾُا 

Couleur    ش، و ، أوهغاهُا(و )كًُت ظىعظُا يي اإلاًاص للهىاٍع لس ي ، جىؾُع خلف قمو الضعع ألامٍغ جبعا و اٌ ألَا

بمشابت صافع كىي ليي ٌسجل الغئِـ هفؿه زالٌ والًخه الشاهُت واهذ اإلاىايُع و جلً ألاخضار فان  "نحبىج"إلابضأ 

هضص "بىجً"  بكضة فىغة  " العالم  2007( يمً الخُاع الىاكعي، ففي اظخماع مُىهُش في فُفغي 2008 -2004)

،  « ce lui d„un unique maitre , d„un unique souverain »الٌ كىله : مً ز  Le Monde Unipolaireأخاصي اللُب" 

، " التي جهغف مً الؼغب ئلى عوؾُا ؾُاصة واخضة"، مىخلضا بظلً "صعوؽ الضًملغاَُتؾُض واخض ، "أي وظىص 

، Complexe Militaro-industriel (MIC)بشلل اإلاجمع العؿىغي الهىاعي  -مؿخعُىا  لخىفُظ مبضئه الىاكعي طان -
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 Jean Robert  ) ألاؾىاق الىاقئت ىالكغواث الىبري اإلاىظهت هدو  Silovikiوهظا صعم هسبت "الؿُلىفُيي"  

Jouanny,2016.pp74-75). 

مً اإلاإقغاث الضالت على اؾخمغاع العلُضة الىاكعُت للغئِـ الخالي لغوؾُا عػم اهتهاء والًخه الشاهُت في 

غ الخضزل الغوس ي في بعض زماوي ؾىىاث مً زُاو ، 2008 به ألاٌو في مُىهُش، اؾخسضامه هفـ الخُاب لخبًر

ئلى زلل في هظام  ..ىؾُع هُاق الهُمىت مً ظاهب واخض.ؾـــــــــــــــــىعٍا كائال:" للض أصث الجهىص بيل الىؾائل لخ

في أهخىبغ Club Valdai "، مكحرا مً زالٌ ولمخه أمام هاصي "فالضايالضولي، وكىاعض الخىظُم العالمي"اللاهىن 

التي أزاعها الؼغب بهضف معاعيت الضعم   Révolutions Démocratiquesئلى "الشىعاث الضًملغاَُت"  2015

 Jean )هفؿه الغئِـ "بىجً" شخو مىخلضة بظلً العؿىغي الغوس ي للىاث الغئِـ الؿىعي "بكاع ألاؾض" 

Robert Jouanny,2016.p74)ظضًضة جدضر على الؿاخت الضولُت   هضعها مخؼحراث، بُض أن مإقغاث أزغي هشحرة م

 الخغواث الاهفهالُتهاقُُت   زُباجه،و بشىعاجه  الغبُع العغبي اإلاىُلت العغبُت هيل )و مىُلت الكغق ألاوؾِ  في

ب و ، لُبُا ...(و ؾىعٍا و في العغاق  الجهاصًتو  الضًيُت ، صفعذ الغئِـ البعُضو ختى على مؿخىي مدُِ عوؾُا اللٍغ

ؼ هؼعخه الىاكعُت أهثر بللُلئلى  2012" عكُت اهخسابه في "بىجً فلض ظهغث مخؼحراث ظضًضة   مع طلً  ،حعٍؼ

مشل جظبظب جاعمىمتر عملُت الؿالم ظُىبىلُدُيا بحن الفلؿُُيُحن زغي على الؿاخت العغبُت جدضًضا )أ

ا الؿلُت في اإلاىُلت العغبُتاؾخمغاع  جىجالُو ، ئؾغائُلو  يي "صوهالض جغامب" ، فًال عً ع خاٍع عىهت الغئِـ ألامٍغ

ض اللضؽ،و  هظا الاجفاق الىىوي و ، ظغح الُمًو هظا عانفت الؿعىصًت "ألار ألاهبر اإلاُئىؽ مىه" و  صعىي هتهٍى

خي الؼغبي ؤلاًغاوي آلان و، مع "الىاكعُت الاؾدباكُت العضواهُت" الجضًضة للغئِـ التروي  "أعصوػان" في العغاق الخاٍع

خىن" في ؾىعٍا " الىسبت الىاكعُت و ، ؾاعضث بضوعها على بلىعة عؤٍت ظضًضة للغئِـ الغوس ي ...(عملُت ػهً الٍؼ

ئلى خض ما ًمىً و الخلُج العغبي، و زانت مىُلت الكغق ألاوؾِ  ،ؾُت جدضًضا ججاه اإلاىُلت العغبُتالغو 

 بعض مىُلت آؾُا  الخضًلت الخلفُت الجضًضة لغوؾُاو الشاوي  ىالاصعاء بأنها كض أضخذ البًُ الغز
ً
ظىىبا

، هما ال ًمىع أن جيىن مع طلً وله كىؾا مً أكىاؽ الهُمىت الجُىبىلُدُىُت الخعضصًت الجضًضة لهالح الىؾُى

لؿُت و خلفها "الجضًض اإلاىعىص" هظه اإلاغة في الكغق و عوؾُا  الكغق ألاصوى اإلاىؾع، مشل هُاق نخي يض ألَا

م خغب باعصة و  هالؾُىُت زىائُت اللُب ، بل ًجىػ أن جيىن كض اهضلعذ خغب باعصة لىً هظه اإلاغة لِـ عً ٍَغ

اإلاخدالفت في هفـ الىكذ على مؿاخت و هالؾُىُت ظضًضة جأزظ في الخؿبان مبضأ حعضصًت ألاكُاب اإلاخًاعبت 

، و مدضوصة مً الُابؿت 
ً
هما  و، أجُت الخغب اإلاداَنغة" صازل ؾىعٍائطا مً اإلامىً ؛ فليؿمحها "ئؾتراجُو اإلااء معا

ب عني زلم "خغ هي  حو الخغب ػحر الخُُت في ؾىعٍا"   وعتها اإلاىظغ ألاوعاس ي "فالصٌؿالف ؾىعوىف"  بـىمىطط"

" هما جهىعها هي مجغص" ألعاب فُضًىو هي بمشابت "لعبت همبُىجغ " هما ًًُف  آزغون ،أو ، أبضائُت بحن أمخحن"

كابلُت اعخىاكه الىاؾعت الىُاق لضي الىسبت و كُاب عػم فعالُت مبضأ حعضص ألاو ، مع طلً ، الغأي العام الغوس ي

ا و الغوؾُت الؿُاؾُت، لً ًيىن مً الؿهل على بىجً أن ٌؿدشني بهىعة أ بأزغي جلً العلائض الغاسخت عًٍى

اإلادافظحن و ، اللىمُحن ئلى الاجداص الؿىفُاحي Les Nostalgiques " طوي الخىحنمٌُى هسبت "و في كىاعاث 

)و( مع الاصعاءاث الجُىؾُاؾُت   -عً َُب باٌ -ًخماهىن ئلى خض ما  الظًًو ع( في عوؾُا الكُىعُحن )الِؿاو 

خي بحن "هىمىؽ البرللخُاب اإلاإؾـ صازل خ ، بحن "الخُلُلىهغاجُا "هىمىؽ البدغ"و" لبت نغاع جاٍع

لؿُحن".و  الجضص، ئنها خلبت نغاع "ألاوعاؾُحن الخاالؾىهغاجُا"و   ألَا
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 ه املنطقة العربية: إخراج انتقائي للمشاهد ثجا "الواقعية"روسيا ة حيوسياس -1

عواص  عً باقيو "اللؼت" مً "الىؿىضع واهضث" وكض جفُضها اؾخعاعة ملترباث مشل "الخىام" ، "الخُاب" 

ً ت البىائُت الكهحًر مً ههىم  -خهغا –، ومً زم حكؼُلها عبر زلفُت ما جىافغ لضًىا ختى اللخظت الىظٍغ

طهاب الجُىبىلُدُيا"، ول مً هو " نهاًت و اإلاؿِـ خٌى " مجيء  -لعغان الابؿدُمىلىجيهىعُت جماعؽ ا

 La fin de la géopolitique ? Réflexions géographiques sur laالجُىبىلُدُيا ؟ اوعياؾاث على كىاعض اللىي " 

grammaire des puissances      لـMichel Foucher   ، اهخلام )  زأع ( اللـــــــىي هو "عىصة الجُىبىلُدُيا  و "  :

 Walterلـ " والتر عاؾل مُض "  The Return of Geopolitics. The Revenge of the Revisionist Powersالخعــــــــــضًلُت 

Russell Mead جىلُفت ههُت ظضًضة جىحي بعىصة  ىفي بىاء معنى جهىعٍا ؾُمُىلىظُا ًخجه اعخلاصا هد ؛

ئطا وان مً و ئلى أخًان أبُه )الجؼغافُا الؿُاؾُت( ، و بً "ػحر الكغعي  الًاٌ" على ما ًبضالجُىبىلُدُيا؛  الا 

اإلاكهض العام على الؿاخت الضولُت الُىم جدذ و  -" باإلالابل فاهه لً ًيىن  اإلافُض أًًا أن هىخب هها " زالشا خُا

أة  اث الىالؾُىُت و َو دُيا : الابً الباع  مجضصا بحن أخًان ئال جدذ عىىان :  "ؾُىة الجُىبىلُ -ؾُىة الىظٍغ

 أبُه "  .

هي و ، ؾىعٍا جدضًضاو ألاخضار على عنُف العالم العغبي وفي الىاكع ، جهُف الُىم الىشحر مً الىكائع 

الفىبُا و ، اإلاإامغةو بالىشحر مً الفىض ى لجُىؾُاؾت )الجُىبىلُدُيا(، إلاعان ال مىتهُان  لو جىضح صوما بؿُىة 

لىً هظه اإلاغة بألىان مسخلفت ، مغة في زىب الغاهب و ، هما حص ي بعىصة عوؾُا مجضصا ئلى الؿاخت الضولُت الخىجغو 

 ؛بأكهغ حعبحرو نىعة اإلاضاهً اإلاىافم)اإلاخىىغ( مغة في و مغة في ػي العؿىغي اإلاداعب )الكغؽ( و اإلاعخضٌ )اإلاهلح( 

في و، العالم هيلو " الجضًضة في  اإلاىُلت العغبُت لىن ظضًض مً ألىان "الجُىؾُاؾت الغوؾُت الىاكعُتى ه

العالم العغبي هي على ألاعجح مىخج  ىباقي جىظهاهتها هدو خلُلت الخاٌ فان الفىغة الغوؾُت بالخضزل في ؾىعٍا 

ج مً صعم اللىي الغئِؿت في عوؾُا و الُمحن الغوس ي اإلاخُغف الظي ٌؿعى الؾخعاصة صوع عوؾُا العالمي،  هي مٍؼ

فًال عً شخىاث "فىبُا الؼغب" "عوؾُا عوما الشالشت" ، ولضؾت( أع الىىِؿت ألاعزىطهؿُت )الخغب اإلاابخضاء بضو 

ت اإلاإامغة" و  ىُت )اللىمُت( الغوؾُت الُمُيُت الهاعضة في مغهب و اهدكاء "هظٍغ ت ألاعزىطهؿُت مع الَى بؼوغ الهٍى

كامىؽ "عاؾبىجحن عوؾُا  ) " صوػً   ب مىظىع أب "ألاوعاؾُت الىاكعُتعلائضي ظضًض "ًىعاؾُا الجضًضة" خؿ

، هظا على الغػم (32.م2017) ماػن العؼي الجضًض"( ، الظي ًغي صوعا أهثر أهمُت لغوؾُا في آؾُا مىه في أوعوبا 

الكغق ألاوؾِ على و مً جىافغ هم هائل مً الغؤي خٌى مجيء عوؾُا ئلى ؾىعٍا هجؼء مهم مً اإلاىُلت العغبُت 

كض عبر عً طلً و َهغان، و  ى"ػواط اإلاهالح" بحن مىؾيما ًشبذ فعال علض " يؾىع  –ئًغاوي "زلفُت َلب 

هدً و :" أمغ اإلاغقض أن ًبلى ألاؾض كائالنغاخت "علي والًتي"  مؿدكاع " آًت هللا علي زامىئي" للكإون الخاعظُت 

"فغاهً فالتز ــــــــاهُا  أإلاظُت مع طلً فلض لخــــــــــو وػٍغ زاع و ، (25،م2017)أؾعض خُضععملىا على بلــــــــــــائه" 

أعاص خماًت كىاعضه ا وأهضاف الغئِـ "بىجً" كائال: "زو بظلً هىاًو قخاًىماًغ" أهضاف الخضزل في ؾىعٍا  

ت في مىُلت البدغ اإلاخىؾِ  كغق لىىه جضزل أًًا للخأهض مً أن الىظام الجضًض في الو ، صعم ألاؾضو العؿىٍغ

 .  (25،م2017)أؾعض خُضعالغوؾُت بعحن الاعخباع"ألاوؾِ ؾُلام مع أزظ اإلاهالح 

الخضزل الغوس ي اإلاباقغ و ًمىً اللٌى على زلفُت طلً بأن الخفاث عوؾُا اإلافاجئ ئلى اإلاىُلت 

جدذ  وجهىع "العالم ألاعزىطهس ي" أبىاء على  و، أًىً هدُجت علُضة "العالم الغوس ي"العؿىغي في ؾىعٍا لم 

" مىُمو بل أًًا مً وظهت هظغ واكعُت ظاء طلً هدُجت الهاظـ الؼغبي مفهىم "العالم ألاوعاس ي" فدؿب، 
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كض خهغ " هُيىالي وىظاهىف"  اإلادايغ و ، لكعىع بالعؼلت عً الؿاخت الضولُتأزغ او الخىف الهىبؼي" مً الؼغب 

ا ظاهغة الغبُع ، أولهاب عئِؿُت على ألاكل لهظا الخضزلالؼائغ في الجامعت ألاوعوبُت  في "ؾان بُغؾبرغ" زالزت أؾب

عئِؿا لغوؾُا  2012زاهحها ئعاصة اهخساب "بىجحن" و ، ما جمسٌ عجهاو العغبي مع الخأهُض على مؿاع ألاػمت اللُبُت 

جضاعُاث اخخجاظاث اإلاُضان ألاوعوبي و زالثها ألاػمت في العالكاث  مع الؼغب و قعىعه بسُبت أمل ججاه الؼغب، و 

غة اللغم و   ( .11،م 2017)هُيىالي وىظاهىف وهغاهُا الخغب في قغق أو يم قبه ظٍؼ

في الؿُاؾت  اظضًض احعخبر عملُت الخضزل جلً أخض اإلاكاهض اإلادللت على أعى الىاكع وهي حعىـ جىظه

ؼ َمىح عوؾُا هد ، وهظا الخأهُض على صوع أهبر في عالم مخعضص ألاكُاب لعب ىالخاعظُت الغوؾُت هضفها حعٍؼ

ً كىي لل غ الؿُاؾاث الضولُت، فًال عً عىامل أزغي صازلُت أهمُت الضوع الغوس ي هكٍغ ؼغب في جلٍغ

ت ، واهذ مً ألاؾباب الىفُلت بعىصة عوؾُا ئلى اإلاؿغح الضولي ما ًإهض و جىىىلىظُت و ؾُاؾُت و اكخهاصًت  عؿىٍغ

اعا إلاا فعال عؾىر العلُضة الجضًضة لغوؾُا الاجداصًت ججاه اإلاىُلت العغبُت في اإلافهىم الىاكعي الىالؾُيي ؛ اعخب

ت الضولت ط اث الؿُاصة في جخبىاه مً افتراياث أؾاؾُت لفهم العالكاث الضولُت؛  أهمها الاعخضاص الضائم بمغهٍؼ

اللىة الىاعمت(  بما و )اللىة الهلبت   "اللىة"الكا مً عامل خؿاب الضٌو إلاهالخها اهُو  العالكاث الضولُت،

لى أنها مىيىعُت في خض طاهتها، هما جلغ أًًا بفىض ى الىظام الىظغ ئلحها عو ألاهمُت اللهىي لعامل اللىة  ًإهض

في  "الفىض ى"أهمُت ب مع ؤلاكغاعبيُت العالكاث الضولُت و حعترف بضوعها ألاؾاس ي في حكىُل بىِخه و الضولي)والتز( 

ت الىاكعُت الىالؾُىُت عَع اللىة صازل أَغ الىظام الضوليالخدىم في همِ جىػ  لى ، يف ئلى طلً جأهُض الىظٍغ

 الضوالجُت.و مً زالٌ عامل الفىض ى الؿائضة، فًال عً جأهُض عامل البلاء  Self-Helpعامل العىن الظاحي   

لضًىامي مضازل ظُىؾُاؾت الفعل الغوس ي او هظغة ملخًبت للؿُاق العام الظي ًبدض مدضصاث 

عاهتها االجضًض بالخضزل في ؾىعٍا ، ت واهذ خلا مازلت بلىةإلاسخلف؛ جفُض أن َغوخاث اإلاضعؾت الىاكعُت بدىَى

يا في و بمشابت الؿاخت التي جخدضي فحها عوؾُا الؼغب ،  وانالكغق ألاوؾِ ف جفغى باإلالابل فحها هفؿها قٍغ

ؾُا الؼغب عؾم الؿُاؾاث الخانت باإلاىُلت ، لظلً ؾىعٍا هي اإلاىهت التي زاَبذ مجها عو و مداعبت ؤلاعهاب 

غ مهائغ قعىب اإلاىُلت مً ظضًض هضولت عظمى اهتزعذ اعترافه بها و  صولها )بؿام و حكاعهه في جلٍغ

العلُضة مً  لخأًُض الظي خظُذ به جلًاو  عض الضًني لعلُضة "بىجً" اللىمُتلباعخباعا لو ، (24،م2017ملضاص

ؼ و ، فاهه مً اإلاغجح الاعخلاص بأن ول طلً كض اؾدشمغه الغئِـ "بىجً" في ئزاعة كبل الىىِؿت الغوؾُت حعٍؼ

طلً مً أظل "جىؾل أهبر للمكاعغ اللىمُت في و ػالبُت الغوؽ بمفهىم "الللعت اإلادانغة" الكعىع لضي 

دكه فُله"  فان الغئاؾت الخالُت لغوؾُا و الؿُاؾت الخاعظُت" على خض اعخلاص البعٌ،    -خؿب صخُفت "صٍو

لِـ و لُت كض ظعلذ مً مىيىع "العضاء للؼغب"  ؾُاؾت صاز –على زالف ول اللُاصاث الغوؾُت الؿابلت 

عظاٌ صولت و عظاالث الضولت عً الىظىص هؿُاؾُحن و ًخىكف هشحر مً الؿاؾت الغوؽ "، لظلً ؾُاؾت زاعظُت

"معنى وئطا هم جىكفىا عً ئللاء زُاباهتهم اإلاعاصًت للؼغب فالهغاع مع الؼغب جدٌى مىظ ػمً بعُض ئلى "مهىت" 

 ( . 24-23،م 2017)بؿام ملضاص"خُاة" باليؿبت ئلى هإالء

اث عوؾُا مش ل الخضزل العؿىغي الغوس ي في ؾىعٍا  صلُال مهما على حجم الخؼحر الظي َغأ على أولٍى

هخجذ هي ألازغي عً  ، باعخباعه كض خهل في ؾُاق خالت مً الاخخلانالخاعظُتو الجُىبىلُدُىُت الضازلُت 

، يم" اللغم" كُت بعضالاكخهاصًت وػحرها  بفعل جضزل عوؾُا في أوهغاهُا الكغ والؿُاؾُت  حجم اإلاكىالث

ت الىاكعُت الىُىهالؾُىُت و ما ًشبذ احؿاق الؿلىن الغوس ي  الخاعجي ى هو  "الىاكعُت اإلاعانغة  وافتراياث الىظٍغ

اث الخاعظُت و بضوعها على أهمُت العىامل الضازلُت   جغهؼ  فهي، للهُمىت "  –يغوعة عضم الفهل بحن اإلاؿخٍى
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العىامل اإلادلُت( ،هما أن طلً ًإقغ على و ل ) الترهحز على البيُت الضولُت اإلادلُت للخدلُ –الضازلُت و الىظامُت 

حجمها الخللُضي صازل أَغ الىظام الضولي اللائم بما ػحر و صوع عىامل ظضًضة ػحرث مً ميؿىب اللىة الضولُت 

في ئَاع  وء،  عوؾُا على خض ؾىاو أوعوبا و لللىي الىبري بما في طلً الىالًاث اإلاخدضة  "ويع الهُمىت"فعال مً 

ؿا لؿُاؾت  -البعٌخؿب  –جهىعاث اإلاضعؾت الاوعاؾُت  الجُىبىلُدُىُت فان الخضزل في ؾىعٍا  ٌعخبر جىَغ

وئلى مماعؾت الىفىط بما ًخعضي لضفاع عً مهالح "العالم الغوس ي "الهاصفت ئلى او "بىجحن" اللضًمت اإلادكضصة 

جفخذ و جُبع الؿلىن الخاعجي الغوس ي بمكهض ظضًض بل ما ٌص ي بخىلُفت ظضًضة ى هو اإلاضي الخُىي الخللُضي ، 

سُا" أهثر حؿامدا بحن اإلاظهب الىاكعي كض فهال آزغ  ضة اإلاضي الخُىي علُو وعلً مً زالله الُىم "عىاكا جاٍع

لىابه مً الغهٌ زاعط ، جدذ بالغ مإكذ ًًمغ ئلى خض ما أمشىلت "صعىا أيها الخهان ا"الجُىبىلُدُيا"

 .الجؼغافُا"

ذ الاهس اإلاضعىم باآللت و غاٍ الغوس ي الخاعجي ألازحر في اإلاىُلت العغبُت؛ ًأحي في ؾُاق الخعبحر الهٍغ

ت هظه اإلاغة عً عفٌ عملُت حؼُحر ألاهظمت اإلاىظه ػغبُا هاؾتراجُجُت، بما ٌعني مداولت لجم آلالت  العؿىٍغ

لس ي الفاقل ئلى  "لُبُا" بخضزل كىاث ىهبذ هفىطها في اإلاىُلت عفًا لخىغاع ؾِىاٍعو الؼغبُت  خلف قماٌ ألَا

اؾخصىائه مً معاصلت و باإلالابل عفٌ "الجغأة اإلاتزاًضة للىي الخدالف" على هتهمِل الضوع الغوس ي و خض آلان ، 

 "بالخالي ئنهاء مؿغ و "الىعىت للجمُع" 
ً
خؿب أمشىلت " ألار الىخُض )الؼغب( الظي خُت "عوؾُا أر لم ًهُض قِئا

ت انُاص بمفغصه أعهًبا" )مؿألت ت الىاكعُت(، و  اإلاعاصلت الهفٍغ جدلُم اإلاياؾب اليؿبُت خؿب افتراياث الىظٍغ

غاف اإلاخهاععت مً صون  اؾتراجُجُا عوؾُا باإلالابل حعمل، مع طلًو  على حصجُع الخىاع الضازلي بحن ألَا

ىُت ، الخضزالث الخاعظُت لخل الجزاعاث اللائم تها الغؾمُت في ملاعب وفان عوؾُا جبضبظلً و ت يمً الخضوص الَى

)ماػن جلضًغ ؾُاصة الضولت ألامت و لُا" الخُابُت  للكأن الؿىعي خاملت عهضة اجفاكُت "واؾخفا

هظا بضوعه ًشبذ مغة أزغي جغسخ الجُىؾُاؾت الغوؾُت في الخُاب الىاكعي الىالؾُيي  و (، 33،م2017العؼي 

ت الضولت  ت الضوع و خغمت ؾُاصهتها صازلُا و خٌى مغهٍؼ الؿىعي في فً عمىػ الهغاع الضازلي  زاعظُا ، أي مغهٍؼ

لعل ما ًظهب ئلُه "فُخالي و لِـ "الضًملغاَُت اللُبرالُت" ، و على الؿلُت في ئَاع مً "الضًملغاَُت الؿُاصًت" 

 ىالخضزل الغوس ي ظاء لًُع خضا لىم"مؿدكاع اإلابعىر الضولي ئلى ؾىعٍا ئلى أن و اإلاؿدكغق و هىمىحن" الخبحر 

علُه فان الجُىؾُاؾت و ًإهض طلً بىيىح،   "ألامت -ي حكيل زُغا عظُما على الضولتالخىظُماث الجهاصًت الت

الكُعت بعىامل جأظُج جبلي ئمياهُت كُام خغب و الغوؾُت في الكغق ألاوؾِ حؿعى ئلى مض الهغاع بحن الؿىت 

فم مع ئعاصة ما جغاى هو عامل العىن الظاحي في طلً ، و ، فًال عً جفعُل صوع اللىة أصوىو هبري كاب كىؾحن أ

ت  الىظام و الضبلىماؾُت التي جإؾـ لجملت جدالفاث مع ول مً ئًغان و عوؾُا الؿُاؾُت طاث الضًىامُت العؿىٍغ

 (.32،م2017الكُعي )ماػن العؼي  –هىضؾت الكغق ألاوؾِ على الفالم الؿني الؿىعي اؾتهضافا إلعاصة 

هلل الخٍُى الضفاعُت لغوؾُا مً وظهت هظغ أزغي ، فان الجُىؾُاؾت الغوؾُت جسضم بلىة هضف 

مً خضوصها ئلى مىاَم أبعض ، وطلً في ئَاع جىؾُع هُاق كىؽ الهُمىت الغوس ي الجضًض على مجالها الجىىبي 

(وعلى ما ًبض ت اإلاجاٌ الخُىي لغاجٌؼ هظا َبًعا بعض اؾخعاصهتها ألكىاؾها ألازغي في مدُِ آؾُا الىؾُى و ؛ )هظٍغ

غة اللغم ، و  أن فاهه مً الًغوعي الخأهُض على أن ظاهب مهم مً ؾلىن عوؾُا الخاعجي في هظا الكوقبه ظٍؼ

 ٌ لم ًىً ئال لُخمشل افتراياث الىاكعُحن الضفاعُحن ، هظا هما أن عوؾُا واهذ هتهضف مً ظاهب آزغ ئلى جلٍى

لؿُت"  -الىخضة "ألاوعوبُت اث الخىافـ اإلاهُمً( EU جفىًُ ؤلاجداص ألاوعوبيو ألَا عوؾُا  ًال عً ؾعي، ف)هظٍغ
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هالح الغوؾُت ما بعض الؿىفُاجُت فغى ملاًًت الىفىط الغوس ي باالعتراف الؼغبي بمىاَم اإلا" الاجداصًت هدى

 (.32.م2017)ماػن العؼي "

 جظاهغاث في اإلاىاَمو عوؾُا إلاا جلىم به مً مىاوعاث  ىعػم عائدت العضاء اإلاتزاًض مً الؼغب  هد

مىظىعاث لضعاة ظضص ال بأؽ بهم في مُضان الجُىؾُاؾت )صوػً( و ، ئال أن عؤي ألاكالُم اإلاخازمت  ألوعوباو

كض ًأحي هظا الاؾخيخاط "الخظق" على زلفُت و ًضعىن بأن عوؾُا جداعب في ؾىعٍا صفاعا عً اإلاهالح ألاوعوبُت، 

ٌ ما وكع في قماو ظهاصًت اهخلامُت مشل ما ظغي في أخضار "قاعلي ئًبضو"  وما ًلع في الؼغب مً أعماٌ ئعهابُت أ

ـ في مضًىت "ؾان صووي"  ت في فغوؿا ، فًال عً و ألاخضار ألازحرة خٌى ملخل بعٌ عمىػ ألامً وباَع الكَغ

ُاهُا ، و وكائع الضهـ في ول مً أإلااهُا  عبما لِـ ما ًلع في أوعوبا فلِ بل ختى الىالًاث اإلاخدضة على ئزغ و بٍغ

ت" هتهضًضا مباقغا لإلجداص الغوس ي بىنفها مىخجا ػحرها، هما ًغي "صوػً" في "الضولت ؤلاؾالمُو أخضار "بىؾًُ" 

ىُا نمم لخلم الفىض ى  غي في أًت لخظت )ماػن جؼوٍض واقىًُ بأؾباب جسضم جضزلها العؿىو أمٍغ

عبما   وهىا جدضًضا ، ًمىً اللٌى أن عوؾُا جدبنى جىظها "هجىمُا  في قيله الضفاعي "  أو ( ، 32،م2017العؼي،

واكعُا يمً "خايىت اإلالاًًت " الشىائُت  في و إلعياء الؼغب ظُىؾُاؾُا  ""مىهج خلؼووي وفهل ظضًض ط ىه

 الكغق ألاوؾِ.  

ت  الهجماث الهاعوزُت ألازحرة للىاث الخدالف الشالسي بلُاصة و ئلى خض ما ، حعض الًغباث العؿىٍغ

ُماوي مً كبل طلً على زلفُت ملف الخدلُم باؾخعماٌ الؿالح الىو الىالًاث اإلاخدضة على مىاكع في ؾىعٍا ، 

بضاًت "مغخلت و مً كبل أَغاف أزغي  مكدبه بها  ؛ بمشابت زُىة عملُت حعىـ نهاًت "مغخلت الؼفلت " و الىظام أ

اث الخغب و الاؾخضعان" لضي الؼغب هيل لخبعاث ما ًجغي في الكغق ألاوؾِ،  مً زالٌ افتراياث "هظٍغ

عمىما على مؿاع  "ميؿىب اللىة اإلاهُمىت الؼغبُت" ئال اوعياؽ واضح لتراظع ىاإلاهُمىت الىاكعُت" فان طلً ما ه

التي ممىً ظضا أن حؿدشمغ مً و باإلالابل الاعجفاع اليؿبي الخخُاَي الُاكت اليامىت لغوؾُا و الؿُاؾت العاإلاُت 

الخللُضًت في اإلاهُمىت كبلها في لخظت ػفلت مً الجمُع العخالء عخبت اللىة اإلاهُمىت الشاهُت ، ما عؼػ لضي اللىي 

 هؼعت الهجىم الاؾدباقي على مىدؿباث مكغوع الهُمىت الغوس ي اإلاؿخلبلي هىان.  لىظام الضوليا

في كلب "اإلاعًلت ألامىُت" جخهغف عوؾُا الُىم بدظع قضًض ججاه هىاًا الؼغب وفي هفـ الؿُاق ، 

ظهغ  ظُضا ما هي حؿخو جدضًضا ججاه هىاًا الىالًاث اإلاخدضة )جبعا الفتراياث الىاكعُت الىُىهالؾُىُت( ،و 

ت أظبرث  1996اؾخىعبخه مً صعؽ "الخغب في البىؾىت"  بعضما قيذ الىالًاث اإلاخدضة في العام  خملت ظٍى

اوعياؾا للكيىن الؼائضة عً و على اللبٌى بخىكُع اجفاق "صاًخىن " للؿالم ،  ىمىؾيو "بلؼغاص" ونغب البىؾىت 

اإلاىُلت بما في طلً عوؾُا مع جهىعها خالت "ػل" اللعبت الىبري في  واللؼوم مً كبل أَغاف لعبت الكُغهج أ

ماي(   ، فلض كامذ عوؾُا بىلل كُع مً " أؾٌُى البدغ و مدخملت مً كبل ؾاؾت الؼغب الخالُحن  )جغامب 

ال الضولت ؤلاؾالمُت ، بل و ظلبذ معها مىظىماث أؾلخت ال عالكت لها بلخاٌ اإلاعاعيت و ألاؾىص" ئلى قغق اإلاخىؾِ 

ت و ُلت خظغ ظىي فىق مىاَم الىظام الؿىعي ، هتهضف ئلى زلم مى لخدلُم طلً فلض صعمذ اللىاث البًر

ش و "  MI-24خىاماث "و "  CY-34"    و   " CY-25"  بؼُاء ظىي اؾخسضمذ فُه َائغاث    S-400مىظىمت نىاٍع

 (.32،م2017)ماػن العؼي،
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 خاثمة

لىاكعُت ؛ أضخذ جسخلف ولُت عما الخضوص الجُىؾُاؾُت او الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت طاث ألابعاص 

 وألاهضاف أ وض الىؾائل أواهذ علُه الؿُاؾت الخاعظُت ؤلاًضًىلىظُت لإلجداص الؿىفُاحي ؾابلا ؾىاء مً خُ

 آلافاق .

ا خمغاء لغوؾُا ، الُىم في اإلاىُلت العغبُت جُىؾُاؾت جلً الحعىـ  للضفاع  أنها مؿخعضةو ٍبضو زَُى

في الضفاع عً الغئِـ بكاع ألاؾض ، بما هُأ  ىالعىاص الظي أظهغجه مىؾي لً ؛طصلُل و ،  الشمً لفهاعجها مهما و

ا  اإلاىُلت  العغبُت و ق ألاوؾِ معُى أؾاؾُا يمً معاصلت الكغ و عوؾُا مغة أزغي ألن جهبذ العبا واكعُا كٍى

ة مىاظهخه عضم الخىعٍ في مؼامغ افُت على اؾخؼالٌ أزُاء الؼغب مع أنبدذ جملً اللضعة الي أنها على ، هيل

 زاعط معاصلت مجالها الخُىي الخللُضي. اع صبلىماؾُتها الخغبُت الجضًضة، ما ؾاعض على هجاح ازخباإلاباقغة

ؤلاؾتراجُجُت في العلُضة جدذ يؼِ الخؼُحر الؼغبي الخاعجي "الىاعم" ألهظمت الضٌو طاث ألاهمُت 

ظُىبىلُدُيا  ، عبر الخغواث الاهفهالُت اهضعمب" ههج "الخؼُحر الخكًالُىم جدبنى عوؾُا فان ، الغوؾُت

 –صون "باإلالابل هي طاث ظُىبىلُدُيا جىخُىُت " صًىامُت"  و عالكاهتها مع الؼغب ، في  ئؾتراجُجُت زاعظُت واكعُت 

الجماعاث  إلزاعة الفىض ى و صعم اإلاُلِكُاث و حعمل على جدٍغٌ  فهي، على اإلاؿغح العغبي لألخضار "واكعُت

ؿخفالُت" مً أظل  افخيان  وزُلت " الاعتراف "حصجُع  ؛ أيت في ؾىعٍائَالت عمغ ألاػمو  العالمي ألاظؿام ػحر الَى

 ما ٌعىـ  بدم افتراياث الىاكعُت الجضًضة  خٌى الضوع ألاؾاس ي للفىض ى.ى هو ، عً وعي" بضوعها في اإلاىُلت

؛ مً صون ظُىؾُاؾُاو  واكعُاعلى يمان هفىطها في اإلاىُلت العغبُت باؾخمغاع لً جيىن عوؾُا كاصعة 

نعىبت الاصعاء عملُا بىظىص هامل مً كبلها مغاعا ، مع جمىجها مً ججاوػ جدضي يمىع أزُاء الؼغب اإلاؿخؼلت 

ت للىالًاث اإلاخدضة ها اإلادضوصة إلالاعهت كضعاهت الاجداص ألاوعوبي معا، هاهًُ عما حعاهُه مً وباللضعاث اإلافَغ

ىُت  مع خلفائها في و ؾُت ، ؾُاو مكىالث صازلُت اكخهاصًت ، مالُت  على ألاعجح  وكاٍ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ال بض على عوؾُا أن جيىن طاث خًىع كىي و ئطا وان و اإلاىُلت مإزغا ال ًمىً ئال أن ًيىن عىىاها فاكعا لظلً ، 

وخضه  ىاكعُتالجُىؾُاؾت الههج فان  -أن "الىاكعُت" لم حعض "يالتها" هىان على  –صائم في اإلاىُلت العغبُت و 

 بظلً.   هفُل

 : قائمة املراحع

باللغة العربية: -أ  

ب . مؿخلبل عوؾُا الجُىبىلُدُيي  أؾـ الجُىبىلُدُيا . (.2004.)الىؿىضع ،صوػحن   -1 خاجم. عماص  : جلضًمو حعٍغ

 بحروث:صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة.

: معهض عهام فاعؽ للؿُاؾاث العامت  بحروثي. العغبالعالم و عوؾُا (. 2017 .) آزغونو   .لىؿىضع،اػاؾِبىحن   -2

ىُت.و  الكإون الضولُت في الجامعت ألامٍغ  

غ -3 العغبي.صاع الىخاب  بحروث: .فإاص ػعغوع: جغظمت .   البىجُيُت. عوؾُا ومؿخلبلها مع الؼغب(. 2016) .وولتر  ،الوٍى  

اليكغ .و ؾىعٍت : صاع اإلاضي للشلافت . هاقم خماصي : جغظمت . عىصة عوؾُا ئلى الكغق الىبحر(. 2012)ؽ.غ. ، لىػٍاهحن  -4  

مغهؼ الضعاؾاث  :بحروث.  في : قإون ألاوؾِ .الًعف"و "الجُىبىلُدًُ الغوس ي: مالمذ اللىة ( .  2003.)ؾهُل ، فغح   -5

.112العضص .ؤلاؾتراجُجُت  

 



 الؿعُض لىنُفأ/                             "حيوبوليتيك السياسة الخارحية الروسية ثجاه املنطقة العربية"

 

 8132  حويلية (31) الثالث عشرالعدد                                 لألمن والتنمية املجلة الجزائرية 168

 

باللغة ألاحنبية:  -ب   

6- Bégarie Hervé Coutau. Motte, Martin. (2e Edition). Approches De La Géopolitique .De L„antiquité Aux XXI
e
 

Siècle. Ecoles De Saint-Cyr  Coetquidan. 

7- Boniface, Pascal. (2016).La Géopolitique. 42 Fiches Thématiques Et Documentées Pour Comprendre 

L„actualité. Groupe Eyrolles 61.Paris. 

8- Borshchevskaya, Anna. (2015). “Russia in Syria (part 1): Declining Military Capabilities Won't Hold Moscow 

Back.” The Washington Institute for Near East Policy.  

9- Baylis, john  smith, Steve. (2003) The Globalization Of World Politics, LondonOxford University Press. 

10- Blanc, Hélène. (2015).Good bye, Poutine. Union Européenne- Russie- Ukraine. (Ouvrage collectif sous la 

direction éditoriale d„Hélène blanc). Collection « Pensée Sans Frontières ». Ginkgo. Paris.  

11- Bennafla, Karine Et Autres. (2007).Géopolitique Du Maghreb Et Du Moyen-Orient, Armand Colin Editeur.  

Editions Sedes. Paris. 

12- BEGARIE. HERVE COUTAU, MOTTE. MARTIN. (2
e
 Edition). Approches De La Géopolitique .De L„antiquité 

Aux XXI
e
 Siècle. Ecoles De Saint-Cyr Coetquidan. 

13- Elman, Colin. (1996). ‘Why Not a Neorealist Theory of Foreign Policy?  Security Studies, Vol. 6, No. 1 

14- Edgar, Morin. (1990). « le dialogue de l„order et du desorder ».In La Querelle Du Determinisme.Dossier 

Reuni Par K.Pomian.Paris. Le Debat/Gallimard. 

15- Feng, Liu. Ruizhuang, Zhang. (2006). “The Typologies of Realism». Chines Journal of International 

Politics.Vol. 1. 

16- Foucher, Michel. (1997). La fin de la géopolitique ? Réflexions géographiques sur la grammaire des 

puissances. In: Politique étrangère. n°1. In : http://www.persee.fr/doc/polit_0032-

342x_1997_num_62_1_4609 

17- Gerard, Dussouy (2001).Quelle Géopolitique Au XX
e 

Siècle ?  Paris : les éditions complexa. Collection 

théorie politique.  

18-Giesen ,G ,K. (1992). L„ethique,anglo-americaine. les theories des relation internationales contemporaines. 

Bruylant,bruxelle.  

19- Jouanny, Jean Robert. (2016).Que Veut Poutine ? Editions Du Seuil. 25 .Bd Romain-Rolland, Paris XIV
e
. 

20- Jacques Roche, Jean. (1994).Theorie Des Relations Internationales»Clefs Politique». Paris. 

21- Jones, Erik. (2009). “Look for the Blind Spot where Structural Realism Meets Pluralistic Stagnation”. The 

British Journal of Politics and International Relations, Vol.11. 

22- Lasserre, Fréderic. Gonon, Emmanuel. (2008). Manuel De Géopolitique. Enjeux De Pouvoir Sur Des 

Territoires, Armand Colin, Paris. 

23- Leclercq, Arnaud. (2012). La Russie Puissance D„Eurasie. Histoire Géopolitique Des Origines à Poutine. 

Ellipses Edition marketing S.A. paris..  

24- Marchand, Pascal. (2007). Géopolitique De La Russie, Ellipses Edition Marketing S.A. Paris. 

25 -Mutin, Georges. (2009). Géopolitique Du Monde Arabe. Ellipses Edition Marketing S.A. Paris. 



 الؿعُض لىنُفأ/                             "حيوبوليتيك السياسة الخارحية الروسية ثجاه املنطقة العربية"

 

 8132  حويلية (31) الثالث عشرالعدد                                 لألمن والتنمية املجلة الجزائرية 169

 

26- Mead, Walter Russell. (2014). “The Return of Geopolitics. The Revenge of the Revisionist Powers”. Foreign 

Affairs. 

27- Rosière, Stéphane Et Autres. (2009).Penser. L„espace politique. Ellipses Edition Marketing S.A. Paris.  

28- Robert Jouanny, Jean.(2016). Que Veut Poutine ? Editions Du Seuil. Paris XIV
e.
 . 

29- Schweller Randall L. (1996). ‘Neo-Realism„s Status-Quo Bias: What the Security Dilemma Is? „ 

Security Studies, Vol. 5, No. 3. 

  30- Viatcheslav, avioutskii. (2006).Geopolitique Continentales : Le Monde Au Xxie Siecle, Armand Colin, Paris .      

31- Waltz, Kenneth. n. (1979). Theory of international politics .Reading, Ma: Addison–Wesley. 

32- Wieclawski, Jacek. (2011).” Contemporary Realism and the Foreign Policy of the Russian Federation”. 

International Journal of Business and Social Science. Centre for Promoting Ideas. USA. Vol. 2. N.1.   

33- Zakaria, Fareed. (1998). From Wealth to Power: The Unusual Origins of America„s World Role Princeton, 

NJ: Princeton University Press. 


